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 הוא השבוע הבי״שמח שהאיש חשב מישהו אם
 את הנראה כבל שיקבל — נתן אייבי ספן־השלום

 בידו. טעות — החוף מן לשדר הכנסת של אישורה
מוגבל״. בערבון ״שמח שהוא הכריז אייבי

:אייבי את שאלתי
 סופי כאופן לך יאשרו כאשר יקרה מה •

ץ החוף מן לשדר
 לפני בהילטון שעשיתי המסיבה את זוכרת את

 גם לשם אכניס אני עכשיו אווירון. שם היה ן שנה
אוניה.
ץ תעשה עוד מה ממסיכות, וחוץ •

 האישור. אחרי ישעה רבע מאשדוד לשדר אתחיל אני
 תל־ חוף מזל אל האונייה את להביא רוצה אני אחר־כד

 אני אחר־כך הדולפינריום. ליד מקום כבר לי יש אביב.
 ומיסע־ בית־קפה מסביבה ואבנה בלבן האוניה את אצבע

 אתרום שאותם סימליים, דמי־כניסה ישלמו אנשים דה.
צדקה. לאירגוני

כ העוגנת מרי״, ״קווין כסיגנון משהו •
קליפורניה! לונג־ביץ׳ חוף

 ואנשים בלונג־ביץ׳ עוגנת מרי קווין אומרת! את מה
עליה. הפלגתי אני ידעתי. לא עליהן לבקר יכולים
? מקורי יהיה לא שלי הרעיון מה, אז

 שלאט־לאט ניצן, שלמה על אומרים אתם מה נו...
 סאטירה מעט לטלוויזיה להחדיר מצליח רואה ובאין

 לא, או תרצו ;שלו ליל״השישי בדיחות עם פוליטית,
 הסאטירית התוכנית היום היא ניצן שלמה של פינתו

 אליו כשטילפנתי הישראלית. הטלוויזיה של היחידה
 לא שזה לעצמי נשבעתי העניין, על איתו לשוחח כדי

:ב פותחת עצמי את מצאתי זאת בכל לי• יקרה
נו... •
נו... נו

אליך כשפונים לך נמאס לא נו, מה
♦ ,ני"
 לי קראו אחר־כך מלמה אברהמל׳ה לי קראו פעם

לי קוראים וכעת דודלי לי קראו אתר־כך קישקשתא,
נחמד. דווקא נו...

תוכנית כל לפתוח קצת לך נמאס לא •
כ״נו״ז־
 בכלל, ״נו״. עם אותי שמזהים בעיני חן מוצא דווקא

 עוד ״נו״ אומר הקהל מזה. לצאת יכול לא אני עכשיו
 לפני עוד ״נו״ אומרים חברים הפה. את פותח שאני ׳לפני
 שאני לפני ״׳נו״ אומר המבולת׳ניק שלום, אומר שאני

הלחם. את מבקש
נו: ד״ר אתה כקיצור, •
אני. לא אמרת, את

ל פוליטיות בדיחות לסנן הצלחת #איך
 אסרו שכה תקופה זוכרת אני ! שלך תוכנית

כאלה. כדיחות לספר עליך
 תקופת את זוכרת פשוט את נכון. לא זה ? פיתאום מה

 לי יש הזמן כל זה אחרי אבל נתנו, לא אז הבחירות.
פוליטי. חומר

הכדיחות! את לך מצנזר מי •
צנזורה. אין
להיות: יכול לא •

 גולד־ אהרל׳ה המפיק, מקומית. צנזורה יש יכן. אה,
 איתי עוברים חסון, חנוך הבידור, מחלקת ומנהל פינגר

צורך. יש אם ומצנזרים, החומר על
 סיפרת ושלא שצונזרה, כדיחה לי ספר •

בטלוויזיה. אותה
 במישרד סגן־שר שיהיה שיפמן דוד לסגן־השר הצעתי

 כיסא־גלגלים, על כשבניו שעכשיו, מכיוון ראש־הממשלה.
תחבורה. בענייני למומחה זקוק הוא

דורון: דינה
ניו־יורק את לונדוב

גבורה!״ ה ■ת ה 11
הבוד הישראליות השחקניות אחת היא דורון דינה

 היא :שחקן כל של חלומו את להגשים שהצליחו דות,
 ברודווי, בימת על פרנק אנה של דמותה את גילמה

 — בדורה האחת מול השיקספירי בתיאטרון ושיחקה
הפבורן. קתרין

 אריק של לצידו ושיחקה ארצה, חזרה היא אחר״כך
 אז, שנחשב תפקיד — דוס״ לה ״אירמה את איינשטיין
 פסק־זמן אחרי במיוחד. נועז בחיתוליי, עדיין כשהייתי

 בעונה לתיאטרון. חזרה היא מדי, ארוך ביותר, ארוך
 אלינו חוזרת היא וכעת הפסקה, עשתה שוב שעברה

 בבימויו מיטבח״, מיטה מיטבח, ״מיטה בהצגת״היחיד
אלדד. אילן בעלה, של

כהצגת־יהיד! לשחק בעיניך חן מוצא •
 חוזרת כאילו אני !שוונג בפול אני ? חן מוצא זה מד,

!שלי לתקופת־הזוהר הצ אחרי לשחק הפסקת כעצם, מדוע, •
בברודווי! וגס כארץ גם — מטיאורית לחה

 אווירה עם בית לילדים, וטוב שקט בית לתת רציתי
 הייתי אולי נורמלי, אחר, מיקצוע לי היה אילו רגועה.

 ואין יום כשאין — שלי במיקצוע אבל לעבוד. ממשיכה
 — להתרגשות מתח בין נעה את הזמן כשכל לילה,

 וגם המישחק את לשחק גם מעמד. מחזיקה הייתי לא
בשבילי. מדי יותר היה זה — חיי־מישפחה על לשמור
בש כשחקנית. אותך הכירו לא ילדיך •
מתחילה. שחקנית כעצם את בילם

 תשכחי אל אבל כשחקנית, אותי הכירו לא שהם נכון
 עשיתי השנים במשך אני וגם בימאי־סרטים, הוא שבעלי

 שעברה, בעונה באמת, ברדיו. תסכית ישם סרט, פה
 אותי להכיר למדו הם הבימה, על הופעותי את כישחידשתי
 בן השני 162 בן אחד — אייתם פשוט לא זה כשחקנית.

 אני רצינית. ביקורת להם ויש להגיד מה להם יש ,132
בהם. מתחשבת בהחלט הש לא מעולם־התיאטרון ההינתקות •
מעט! מנותקת חשה אינך עליך! פיעה

 היד, נידיורק. את כשעזבתי היתד, הרצינית ההינתקות
 — שעשיתי מה את לעשיות בשביל אמיתי אומץ צריך

 מול ועוד ראשיים, תפקידים אחרי ברודווי, את לעזוב
 אני עכשיו רק הביתה! לחזור ולהחליט הפבורן, קתרין
 ברור. לי נראה זה אז היתיה. זו גבורה איזו מבינה

בתל־אביב. להצליח רציתי — נחשב לא בברודווי להצליח
ה טהרת על כערב יוצאת את כעת •

פמיניסטית! אמנית את האם פמיניזם.
הגב בעולם המתמודדת אשד, על קומדיה זוהי אוהו!

 בהומור. אבל להגיד, לה שיש מה כל את ואומרת רים,
בקהל. עצומים רעמי-צחוק היו בהצגות־ההרצה

! הכימה על לכד מרגישה אתה איך •
נהדר! האמת?
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